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Upprop   

 Val av justerare   

§ 263 Godkännande av föredragningslistan   

§ 264 Budgetuppföljning per 2020-09-30- förvaltningen 2020/78  

§ 265 Finansrapport per 2020-08-31 2020/247  

§ 266 Attityd till att bo i kommuen - information 2020/78  

§ 267 Etablering av tankstation för Biogas 2020/236  

§ 268 Feriepraktik 2020 - redovisning 2020/232  

§ 269 Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021 - samråd 2020/237  

§ 270 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 2021-2022 2020/241  

§ 271 Verksamhetsplan 2020 - Förvaltningen 2020/16  

§ 272 Öppning av restauranger på trygghetsboende 2020/242  

§ 273 Socialnämndens delegationsordning - revidering 2015/1  

§ 274 Väderskydd för anhöriga som vill träffa sina nära på exempelvis 
äldreboende – medborgarförslag 
 

2020/187  

§ 275 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda elbilar och laddhybrider 
inom Eksjö kommun – motion 
 

2020/119  

§ 276 Sjöängen - upprensning samt uppsättning av informationsskyltar, 
medborgarförslag – fördelning 
 

2020/229  

§ 277 Parkeringsdäck på Tullgatan - medborgarförslag - fördelning 2020/230  

§ 278 Upprätta en station för direktförmedling av användbara föremål på 
Återvinningscentralen - medborgarförslag – fördelning 
 

2020/238  

§ 279 Anmälningsärenden   

§ 280 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade med stöd av delegation   

§ 281 Nämnd och beredningsprotokoll   
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§ 282 Eksjö kommuns bolagsprotokoll   

§ 283 Covid-19 - information   

§ 284 Bron över Bruzaån i Mariannelund - information   
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-03

 
  

Ks § 263 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende som tillkommer: 
Covid- 19 – information 
Bron över Bruzaån i Mariannelund - information
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Ks § 264 Budgetuppföljning per 2020-09-30- 
förvaltningen 
Dnr KLK 2020/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021, samt 
 
att därefter godkänna lämnad uppföljningsrapport. 

Ärendebeskrivning  
Årets resultat prognostiseras bli positivt, 25,0 mnkr (motsvarar +2,2 procent av 
skatter och bidrag). Det är 5 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 30 mnkr 
(motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag). 

Det prognostiserade resultatet är, jämfört med augusti månad, en försämring med 
9,1 mnkr, varav 4,3 mnkr är en försämrad prognos för sektorerna, 3,7 mnkr är en 
försämrad prognos för skatteintäkter och 1,9 mnkr är försämrad prognos för 
generella statsbidrag, prognosen för sjuklönekostnaderna förbättrar prognosen 
med 1,2 mnkr.  

Av sektorerna redovisar barn- och utbildningssektorn en förbättrad prognos med 
2,3 mnkr. Försämrade prognoser redovisar sociala sektorn med 6,2 mnkr, 
kommunledningskontoret med 0,2 mnkr, Samhällsbyggnadssektorn med 0,1 mnkr 
och tillväxt- och utvecklingssektorn med 0,5 mnkr. Politisk verksamhet, 
överförmyndarnämnden och revisionen redovisar oförändrade prognoser. 
Prognosen förutsätter kostnadstäckning för merkostnader i verksamheterna på 
grund av pandemin.  

Sektorerna har till och med september förbrukat 827,8 mnkr (78,1%) av 
budgetanslaget på 1 062,7 mnkr. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en 
negativ avvikelse med -32,6 mnkr. Jämfört med prognosen i augusti är det 4,7 
mnkr sämre.   

Politiken redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr mot budget i 
helårsprognosen. 

Revisionen ingen avvikelse mot budget i helårsprognosen. 

Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.  
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Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 2,7 mnkr 
främst beroende på lägre telefonikostnader i samband med nytt avtal, lägre 
personalkostnader på grund av vakanser och tidigareläggning av neddragning samt 
högre intäkter i samband med försäljning av tjänster. 

Samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr (-0,4 
procent av budgeten). 

Barn- och utbildningssektorn prognostiserar ett underskott på 17,5 mnkr (-4,0 
procent av budgeten), där största delen beror på negativ prognos för IKE 
(interkommunal ersättning) inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och 
personalkostnader i grundskolan. Prognosen innehåller också en engångskostnad 
4,6 mnkr för återställande av moduler och förskola till lägenheter. 

Sociala sektorn prognostiserar en negativ avvikelse på 17,5 mnkr (-3,9 procent av 
budgeten). Underskott finns främst inom socialt stöd och då främst inom barn- 
och ungdomsplaceringar samt försörjningsstöd. Även äldreomsorgen och stöd 
och service till funktionshindrade prognostiserar ett underskott.  

Tillväxt- och utvecklingssektorn prognostiserar en negativ avvikelse på -3,8 mnkr 
(-6,0 procent av budgeten), underskottet är hänförbart till vuxenutbildningarna. 

Kostnaderna för pensioner beräknas främst på grund av på grund av längre 
livslängdsantaganden överskrida budget med 3,8 mnkr. 

Anslag hos kommunstyrelsen för oförutsett, integrationsinsatser, 
utvecklingsanslag och projekt försörjningsstöd beräknas lämna ett överskott om 
2,1 mnkr. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag prognostiseras netto avvika positivt mot 
budget med 28,2 mnkr. Det är 5,6 mnkr lägre än efter augusti. 

Skatteintäkterna prognostiseras bli 15,6 mnkr lägre än budget, varav  

 9,8 mnkr är hänfört till nedskriven skatteunderlagsprognos på grund av 
den pågående pandemin,  

 4,5 mnkr är på grund av tidigare nedskrivning av 
skatteunderlagsprognosen (före pandemin)  

 1,3 mnkr är på grund av färre invånare än budgeterat. 
 

Utjämningsbidrag prognostiseras bli 43,8 mnkr högre än budget, varav 

 3 mnkr är ökat statsbidrag från de under våren i riksdagen beslutade 
välfärdsmiljarderna (2,5 miljarder).  

 6 mnkr är ökat statsbidrag från vårpropositionen (5 miljarder) 
 18 mnkr är extra statsbidrag pga minskade skatteintäkter pga pandemin 
 1,1 mnkr kompensation för minskade skatteintäkter pga 

periodiseringsfond 
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 5,2 mnkr är ytterligare kompensation för pandemin, beslutat 18/5 
 2,6 mnkr är extra statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande 
 10,5 mnkr är bättre utfall i kostnadsutjämningen (nytt 

kostnadsutjämningssystem) 
 1 mnkr bättre utfall i LSS-utjämning och fastighetsavgift 
 -3,6 mnkr i sämre utfall i inkomstutjämning och reglerings post  

 
SKR har i prognosen som publicerades 1 oktober reviderat ner skatteunderlagets 
ökningstakt 2020 jämfört med tidigare vilket försämrar utfallet på skatteintäkter. 
Prognosen för statsbidrag sjunker också jämfört med föregående månad på grund 
av att kompensationen för nyttjandet av periodiseringsfond inte verkar bli så 
omfattande som tidigare bedömts. 

Investeringar 
57,4 mnkr disponeras för investeringar 2020 varav 23,0 är återstående anslag från 
2019. Till och med september har 10,5 mnkr av anslaget ianspråktagits och 
helårsprognos är 33,9 mnkr, vilket är 23,5 mnkr lägre än budget.  

Sammanfattande kommentar 
Prognosen efter september är liksom tidigare, osäker på grund av att det i 
dagsläget är svårt att överblicka vilka konsekvenser den pågående pandemin får 
för både skatteintäkter och kostnader i verksamheterna. Jämfört med 
delårsrapporten har prognosen för skatteintäkter och bidrag reviderats ned, 
fortfarande överstiger statsbidrag budgeten kraftig men då skatteintäkterna 
reviderats ned och sektorernas prognoser försämrats prognostiseras inte budgeten 
att uppnås. Det är viktigt att sektorernas prognostiserade underskott begränsas.  

 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors  
Beslut Lu 2020-10-20 
Beslut SocB 2020-10-21  
Beslut SbB 2020-10-21 
Beslut BUB 2020-10-21 
Beslut TUB 2020-10-21 
      

Utdrag:  
Sektorerna 
Sektorsekonomer
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Ks § 264 Finansrapport per 2020-08-31 
Dnr KLK 2020/247 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning  
Enligt finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande kommunen 
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 
delårsbokslut. 

Koncernens likviditet är god, externa lån har ökat i koncernen under året, främst 
på grund av lösen av revers till kommunen, amortering har skett i Stadshus AB 
och Eksjö energi AB, räntenivåerna är låga och större andel av lånen har fast ränta 
än tidigare. 

Två avvikelser från finanspolicyn görs i koncernen gällande max 40 procents 
rörlig ränta. Eksjö stadshus AB har 100 procents rörlig ränta på grund av att 
kvarvarande lån ska lösas i mars 2021 samt Fastighetsbolaget Skruven i 
Mariannelund AB har 42 procents rörlig ränta då bolagets lån upptogs när bolaget 
var delägt och inte omfattades av regelverket. Totalt i koncernen uppfylls taket 
om max 40 procents rörlig ränta, koncernen har 6,3 procent av lånebeloppet rörlig 
ränta. 
 
Kommunens likviditet 2020-08-31 var +132,4 mnkr. Kommunens och de helägda 
bolagens sammanlagda likviditet var +268,5 mnkr. Det är en förbättring av 
likviditeten till följd av att EKFAB löst revers till kommunen och upplånat externt 
istället samt att kommunen har under året fått stora statsbidrag. 
 
Kommunkoncernen hade 2020-08-31 en gemensam checkräkningskredit på 80 
mnkr hos Nordea. Eksjö energi Elit AB och Byggnadsfirma Stridh och son AB 
nyttjade checkräkningskredit internt i koncernen per 2020-08-31. Inget av den 
externa checkräkningskrediten nyttjades per 2020-08-31. Krediten fördelas internt 
mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2020-08-31 en 
totalt sett mycket god likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö energi Elit AB med 
-26,7 mnkr och Byggnadsfirma Stridh och son AB med -5,5 mnkr. Övriga bolag 
hade positiv likviditet. 
 
Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos 
Nordea. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos 
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SBAB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, ICA-banken, Handelsbanken och Södra 
skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea 
Donationsmedelsfond. 
 
Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda 
externa skuld är 1 179,4 mnkr varav 1 172 mnkr har kommunal borgen. 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund ABs lån upptogs när bolaget var delägt 
och har därmed inte kommunal borgen för sina lån.  
 
Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen 
med 1 372,6 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld ökat med 85,3 mnkr 
till största del beroende på att EKFAB löst revers till kommunen om 86 mnkr och 
lånat upp externt, EKFAB:s totala låneskuld har inte ökat. Byggnadsfirma Stridh 
och son AB har ny upplånat 30 mnkr, Eksjö energi AB har minskat sina lån med 
3,4 mnkr och Eksjö Stadshus AB har minskat lånen med 27,4 mnkr.  
 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen 
har också lämnats till Höglandsförbundet, tre föreningar och sedan tidigare finns 
också kvar ett borgensåtagande till privatpersoner vid bostadsbebyggelse. Av det 
senare borgensåtagandet återstod 8 tkr vid årsskiftet.  Totalt har kommunen ett 
borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 6,7 mnkr, totalt 
borgensåtagande för aktuella skulder är 1 178,7 mnkr. 

Motparter 
De helägda bolagens externa lån finns till 99,4 procent i Kommuninvest och 0,6 
procent i Swedbank. Lånen i Swedbank är upptagna av Skruven övriga bolag har 
samtliga sina lån i Kommuninvest.  
 
Kapital- och räntebindning 
Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket 
uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 3,6 år och 
räntebindningen 3,7 år. Eksjö Stadshus AB har, på grund av närhet till att lånen 
förfaller, en lägre kapital- och räntebindning.  
 
Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfyller de 
flesta bolag i koncernen, undantag är Eksjö stadshus AB på grund av kvarvarande 
lån ska lösas i mars 2021 och som har 100 procent rörlig ränta samt 
Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund AB vars lån upptogs när bolaget var 
delägt och har 42 procent rörlig ränta. Totalt i koncernen uppfylls kravet då a 
koncernens lån har 93,7 procent fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta) 

Snitträntan i koncernen hittills i år är 1,15 procent. 

Derivat 
Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. 
Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast 
ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 87 mnkr avtalat om ränteswapar 
hos Nordea. 
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En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och 
räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas i tjänsteskrivelsen 2020-
10-27.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
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Ks § 265 Attityd till att bo i kommunen - 
information 
Dnr KLK 2020/78 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av områdena 
arbetsmarknad och kultur och fritid för att ta fram målsättning med åtgärder för 
förbättring, samt 
 
att därefter notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20 § 248 att ge förvaltningen i uppdrag att 
till dagens sammanträde redovisa en analys av parametrar för indikatorn ”Attityd 
till att bo i kommunen”.  
 
I delårsrapporten för 2020 så utmärker sig ett resultat mer än alla andra. Det gäller 
”Attityd till att bo i kommunen” där Eksjö kommun fallit i rankingen från plats 
100 (2019) till plats 246 (2020). Denna ranking görs av tidskriften Fokus. På 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 så togs följande beslut:  att ge 
förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-11-03 redovisa en analys 
utav parametrar för indikatorn ”Attityd till att bo i kommunen”. 

 
Tidskriften Fokus undersökning som inledningsvis hade namnet ”Bäst att bo” 
som numera heter ”Bäst att leva” utvecklas år för år. Det innebär att de tar in mer 
fakta i undersökningen och förändrar områdena som de mäter. Tidskriften gör 
inga egna undersökningar utan utgår från i första hand myndigheters offentliga 
statistik (se källor för mer information). För att få fram jämförelser och ranking 
mellan kommuner så betygsätts alla kriterierna under en kategori.  

Kategorierna från 2017 och 2018 skiljer sig mycket från 2019 och 2020 vilket gör 
att en jämförelse är svår att göra, däremot så redovisas resultaten även från 2017 
och 2018.  

Jämförelse mellan 2019 och 2020:  

Följande områden skiljer sig i liten utsträckning dvs. endast enstaka område har 
lagts till och något enstaka har tagits bort: 

- Demografisk utveckling 
- Arbetsmarknad och inkomster 
- Kommunal ekonomi 
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- Fritid och kultur (nöje) 

Följande områden går att jämföra men skiljer sig på flera områden främst genom 
nya områden lagts till: 

- ”Bostäder” 
- ”Brott och säkerhet”, ”Trygghet” 
-   Demokrati 

Följande område är nytt 2020 och har 2019 delvis ingått i andra områden: 

- Sociala förhållanden och hälsa (Socialt) 

Resultat 
Kommunen faller i ranking inom de flesta områdena mest utmärkande är följande 
tre områden, arbetsmarknad, trygghet och kultur och fritid. Två av dessa 
områden, arbetsmarknad och kultur och fritid, känns jämförbara utifrån att 
innehållet i mätningarna endast skiljer sig på något enstaka område. Vi har inte fått 
tillgång till information som visar vilka delar inom dessa områden som vi 
försämrats inom. Inom dessa områden krävs en fördjupad analys för att ta reda på 
orsak och skapa åtgärder för förbättring, åtgärder/förbättringsarbetet bör ingå i 
sektorernas verksamhetsplaner.    

Även områdena demografi, demokrati och kommunal ekonomi har försämrats. 
Demokrati och kommunal ekonomi är områden som vi jobbar intensivt med att 
förbättra medan demografi är något vi arbetar långsiktigt med att förändra. 

 
Variablerna som ingår i undersökningen 2017 och 2018:  

Bäst att vara ung: nettomigration av unga 15–24 år, andel unga 18–25 år, 
högskolelärare, andel flerbostadshus, ungdomsarbetslöshet, arbetsställen inom 
fritid och nöjen per capita, anställda inom fritid och nöjen per capita.  

Bäst att vara äldre: förändring huspriser, brukarbedömning hemtjänst, kostnad 
hemtjänst, arbetsställen kultur, sysselsatta kultur, sysselsatta i sociala insatser för 
äldre, tillgänglighet läkare, andel kulturarbetare, antal läkare per capita, 
fundamentala variabler, medeltemperatur, befolkningstillväxt, huspriser, ohälsotal, 
öppenhet och tolerans, tillgång till fiber, tillgång till flyg.  

Bäst att arbeta: tillgänglighet sysselsatta, tillgänglighet till arbete, förändring 
tillgänglighet sysselsatta, andel högutbildade, diversitet i näringsgrenar, diversitet i 
yrken, andel förvärvsarbetande, kreativa klassen, kommunalskatt, förändring 
kommunalskatt, förvärvsarbetande utomeuropéer, arbetsställen med tillgång till 
fiber, netto nya företag.  

Bäst att ha familj: Inkomst, jobbtillväxt, arbetslöshet, mobbning, slutbetyg åk 9, 
befolkningsökning, andel uttagna föräldradagar av män, variation i 
konsumtionstjänster. 
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Fundamentala variabler: Medeltemperatur, befolkningstillväxt, huspriser, 
ohälsotal, öppenhet och tolerans, tillgång till fiber, tillgång till flyg. 

 

Variablerna som ingår i undersökningen 2019 

Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar 
sammanställt hur kommunerna presterar i nio olika huvudkategorier:  

Demografisk utveckling: Hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder 
på befolkningen, in- och utflyttning, förväntad utflyttning, medellivslängd och 
befolkningsutveckling på kort och på lång sikt.  

Arbetsmarknad och inkomster: Andel av invånarna som arbetar, hushållens och 
invånarnas inkomster, antalet sysselsatta i nyckelkategorier på arbetsmarknaden, 
tillgång till bredband, trygghet i elförsörjning, näringslivsbefrämjande åtgärder, 
nyregistrerade företag och Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.  

Bostadsmarknad: Bostadsbyggande 2014–2018, utvecklingen av hyror och 
huspriser, trångboddhet, boendesegregation och närhet till kollektivtrafik.  

Kommunal ekonomi: Kommunskatt, kommunal låneskuld, resultat och soliditet 
i kommunen och skattekraft.  

Brottslighet och säkerhet: Antal brott, antal inbrott, antal 
kvinnofridskränkningar, antal poliser och responstid vid 112-samtal.  

Fritid, kultur och nöje: Sammanlagda kulturkostnader, antal och anställda på 
bibliotek, verksamhet inom kultur- och musikskola, deltagande i idrott bland 
unga, biografbesök, restauranger och restauranger med nattöppet.  

Demokrati, jämställdhet och socialt kapital: Valdeltagande, andel kvinnor i 
fullmäktige och på ordförandeposter, antalet som jobbar deltid, löneskillnad män–
kvinnor, skilsmässor, självmord, ohälsotal och socialt kapital.  

Utbildning: Andel behöriga till högskola, andel med eftergymnasial utbildning, 
anmälningar till Skolinspektionen, rankningar från Lärarförbundet respektive 
Lärarnas Riksförbund.  

Miljö: Koldioxid- och partikelutsläpp, insamlat avfall, kustnärhet, miljöbrott, 
cykelvägar och Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges bästa miljökommun.  

Resultaten inom var och en av de 75 listorna har relaterats till kommunernas 
genomsnitt och poängsatts utifrån positiv respektive negativ avvikelse.  

 

 

 

16



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-03

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Variablerna som ingår i undersökningen 2020 

Fokus har utifrån 210 statistiska sammanställningar och större 
kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i tio olika 
huvudkategorier som innehåller bland annat följande:  

Arbetsmarknad och inkomster: Andel av invånarna som arbetar, 
långtidsarbetslösa, antal i arbetsmarknadsåtgärder, hushållens och invånarnas 
inkomster, lönenivå, skuldsättning, utveckling ginikoefficient, utveckling 
inkomstskillnader, näringslivsbefrämjande åtgärder, nyregistrerade företag och 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.  

Bostäder: Bostadsbyggande under fem år, färdigställda bostäder, utvecklingen av 
hyror och huspriser, snitthyra, tillgång till bredband, boyta, andel hyresbostäder, 
prisbild bostadsrätt och småhus  

Demografisk utveckling: Hur kommunens utveckling ser ut med tanke på ålder 
på befolkningen, in- och utflyttning, förväntad utflyttning, medellivslängd och 
befolkningsutveckling på kort och på lång sikt, flyttningsöverskott, antalet födda, 
förväntad befolkningstillväxt, utrikes flyttnetto.   

Demokrati och jämställdhet: Valdeltagande, förstagångsväljares och utrikes 
föddas valdeltagande, andel kvinnor i fullmäktige och på ordförandeposter, antalet 
som jobbar deltid, löneskillnad män-kvinnor generellt och kommunal anställning, 
mäns uttag av föräldrapenning och VAB-dagar  

Kommunal ekonomi: Kommunskatt, kommunal låneskuld, resultat, finansnetto 
och självfinansieringsgrad i kommunen och skattekraft, resultat i andel av skatter 
och bidrag, nyckelpersonal boende i kommunen.   

Trygghet: Förekomst av brott generellt, brott mot kvinnor, stöld, sexualbrott, 
våldsbrott, skador orsakade av brott, fordonstölder, narkotikabrott, elsäkerhet.  

Fritid och kultur: Sammanlagda kultur- och fritidskostnader, antal och anställda 
på bibliotek, lånefrekvens, bokinköp, verksamhet inom kultur- och musikskola, 
aktivitet i studieförbund, deltagande i idrott bland unga, tillgång till 
idrottsanläggningar och andra gemensamma aktiviteter, biografbesök, 
restauranger.   

Miljö: Förekomst av koldioxid- och partikelutsläpp med flera luftföroreningar, 
insamlat avfall, miljöbrott, cykelvägar, andel förnybart, i elproduktion, 
användandet av bil och Aktuell Hållbarhets rankning Sveriges bästa 
miljökommun.   

Sociala förhållanden och hälsa: Läkemedelsanvändning, ekonomiskt och socialt 
utsatta hushåll, långtidssjukskrivna, psykiska sjukdomar, ekonomiskt bistånd, 
trångboddhet, ohälsotal, sjukfrånvaro, kostnad individ och familjeomsorg, 
boendesegregation, kostnader för unga och vuxna missbrukare.  
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Utbildning: Andel behöriga till högskola, andel eftergymnasial utbildning, andel 
som tar examen, rankningar från Lärarförbundet respektive Lärarna Riksförbund, 
lärarlöner, lärarbehörighet, andel med låg utbildning, meritvärde, kostnad förskola 
och grundskola.  

Resultaten inom var och en av de 210 listorna har relaterats till kommunernas 
genomsnitt och poängsatts utifrån positiv respektive negativ avvikelse.  

Källor: Statistiska Centralbyrån SCB, Kolada (Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR), Brottsförebyggande Rådet BRÅ, Svenskt Näringsliv, Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Aktuell Hållbarhet, Socialstyrelsen, Svenska Filminstitutet, 
Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Post- och telestyrelsen och Ungdomens 
Nykterhetsförbunds fritidsrapport. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av områdena arbetsmarknad 
och kultur och fritid för att ta fram målsättning med åtgärder för förbättring. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Beslut KS 2020-10-20 
      

Utdrag:  
Kansliavdelningen
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Ks § 266 Etablering av tankstation för Biogas 
Dnr KLK 2020/236 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa kommunens tillgång till erforderliga 
drivmedel i en eventuell krissituation, samt 
 
att därefter godkänna avsiktsförklaringen (LOI, letter of intent) med Hagelsrums 
biogas AB. 

Ärendebeskrivning  
Hagelsrums biogas AB har för avsikt att etablera en tankstation för biogas på 
Abborraviks området. Etableringen kommer ske under första hälften av 2021. 
Hagelsrums biogas har ansökt om att få ta över EON:s beviljade klimat 
klivsansökan som innehåller ett investeringsstöd vilket motsvarar ca 50 procent av 
deras investeringskostnad. Eksjö kommuns viktigaste uppdrag i 
avsiktsförklaringen är att ställa om 67 procent av kommunens fordon till 
biogasdrift. Detta bör ske kontinuerligt i samband med byte av befintliga fordon. 

Ett samråd har skett med Eksjö energi AB:s vd och Eksjöbostäder AB/Eksjö 
kommunfastigheter AB:s vd, båda ställer sig positiva till omställningen av fordon. 

Nedanstående tabeller beskriver kostnaden för två likadana fordon och ett 
motsvarande el fordon. Det första fordonet (1) är en av Eksjö kommuns 
befintliga fordon som idag används i hemtjänsten. Kostnaderna är de verkliga 
kostnaderna. Det andra fordonet (2) är ett likadant fordon men med gasdrift, 
kostnaderna är tagna från miljofordon.se. Det tredje fordonet (3) är ett fordon i 
samma storlek men som drivs helt med el, kostnaderna är tagna från 
miljofordon.se.  
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1.  
Suzuki 
Vitara 
Hemtjänst 
Eksjö 

Snitt per 
månad 2020 

Leasing 4504 
Försäkring 65 
Service/reparation 1606 
Drivmedel 2601 
Fordonsskatt 183 
Totalt (kr) 8 960 kr 

2. Suzuki 
Vitara gas 

Per månad/3 
år 

Kapitalkostnad 5 220 kr 
Bränslekostnad 1 435 kr 
Reparation 294 kr 
Service 647 kr 
Skatt 30 kr 
Försäkring 333 kr 
Totalt 7 959 kr 

3. Hyundai 
Kona El 
39,2 kWh 
(E-CVT 
SUV) 

Per månad/3 
år 

Kapitalkostnad 7501 kr 
Bränslekostnad 541 kr 
Reparation 330 kr 
Service 308 kr 
Skatt 30 kr 
Försäkring 333 kr 
Totalt 9 043 kr 
 
Ledningsutskottet beslutade 2020-10-20 § 138 att ge förvaltningen i uppdrag att 
till kommunstyrelsen 2020-11-03 redovisa förslag på hantering av försörjning av 
drivmedel vid krissituation. Förvaltningen hade planerat ett möte tillsammans med 
Hagelsrums biogas AB, som dock blev inställt. Nytt möte med Hagelsrums biogas 
AB är planerat till 2020-11-06. 

Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att ge 
förvaltningen i uppdrag att säkerställa kommunens tillgång till erforderliga 
drivmedel i en eventuell krissituation. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Hägg (C):s tilläggsyrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut. 

20



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2020-11-03

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Bo-Kenneth Knutsson (C), Sebastian Hörlin (S), Markus Kyllenbeck (M) 
och Christer Ljung (L) yrkar bifall till beslutet. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut Lu 2020-10-20 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz 
Avsiktsförklaring - LOI 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 267 Feriepraktik 2020 - redovisning 
Dnr KLK 2020/232 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Feriepraktiken är initierad av HIA- Enheten för hälsa, integration och arbete. 

För feriepraktiken i år var 511 tkr avsatt i budget för att alla ungdomar i åldern 16 
till 18 år som sökte skulle kunna erbjudas feriepraktik under sommaren.  

På grund av Covid -19 har regeringen genom Arbetsförmedlingen gett ett extra 
bidrag på 329 tkr i år. Dessa pengar användes bland annat för handledartjänster på 
nya platser då de flesta platser inom barn- och äldreomsorg ej kunde användas i 
år. Sociala sektorn fick även ett bidrag från Region Jönköping på 90 tkr för 
satsning inom kultur. 

Totalt sökte 206 ungdomar Feriepraktikplats och av dessa tackade 175 ja till 
erbjuden plats till en kostnad av 760 tkr. 

Även i år har sociala sektorn haft feriepraktikprojekt handlett av våra två 
ungdomslotsar. Detta projekt, uppdelat på två perioder, har erbjudit tolv 
ungdomar i riskzonen sysselsättning i föreningar och inom fritidssektorn. Syftet 
med projektet har varit att förstärka relationen samt bidra till att dessa ungdomar 
fullgör sin feriepraktik.  

Syftet är att erbjuda ungdomar i åldern 16–18 år feriepraktik med ersättning. 
Feriepraktiken sker under sommarlovet och i de flesta fall i våra egna kommunala 
verksamheter samt i några föreningar.  

Viktiga mål med feriepraktiken är att ungdomar ska ha en meningsfull 
sysselsättning under sommarlovet, att de ska ges möjlighet att prova på arbetslivet 
i våra egna kommunala verksamheter, samt att ge våra verksamheter möjlighet att 
skapa relation inför framtida rekrytering.  
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Beslutsunderlag  
Beslut SocB 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Harald Arréhn, och Patrik Hedström 
Utvärdering feriepraktikanter från 2020-10-08 
Utvärdering av feriepraktikarbetsplatserna från 2020-10-08 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Ungdomslots
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Ks § 268 Mediacenter Jönköpings läns budget för 
2021 - samråd 
Dnr KLK 2020/237 

Beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisat förslag avseende budget för 2021 för Mediacenter 
Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med förbundsordningen för Mediacenter i Jönköpings län översänds 
förslag till budget 2020 för samråd i medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas 
önskemål att inte höja medlemsuttaget 2021–2023. Istället tas dessa medel ut från 
Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för 
utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten. 
 
Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell 
ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2019-12-31 till drygt 7,1 mkr. Efter 
diskussioner med sakkunnig på SKR och förbundets auktoriserade revisor, finns 
en möjlighet att under perioden 2021–2023 minska Eget kapital till ca 5,5 mkr. 
 
För detaljerat budgetförslag, se målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 
2021–2023, samt förslag till budget 2021. 
 

Beslutsunderlag  
Beslut Lu 2020-10-20 
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2021.  
Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2021–2023 
Förslag till budget 2021 
Ks beslut 2019-10-29 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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Ks § 269 Programutbud Eksjö Gymnasium läsåret 
2021-2022 
Dnr KLK 2020/241 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föreslaget programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola vid Eksjö Gymnasium läsåret 2021/2022. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2021/2022 innebär att följande program och 
inriktningar erbjuds: 

Gymnasieskola 

Yrkesprogram 

EE El- och energiprogrammet 
Dator- och kommunikationsteknik 

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 
Husbyggnad 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Högskoleförberedande program 

EK Ekonomiprogrammet 
Ekonomi  
Juridik 

ES Estetiska programmet 
Bild och formgivning, profil Animation 
Musik 

HU Humanistiska programmet 
Språk 

NA Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap (inklusive profil Medicinteknik) 
Naturvetenskap och samhälle 
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SA Samhällsvetenskapsprogrammet 
Beteendevetenskap 
Samhällsvetenskap 

TE Teknikprogrammet 
Design- och produktutveckling 
Informations- och medieteknik 

IM Introduktionsprogram  
Programinriktat val 

Yrkesintroduktion 
Mot Byggprogrammet 
Mot Vård- och omsorgsprogrammet 

Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
 

Gymnasiesärskola 

AHADM Programmet för administration, handel och varuhantering  
FGFOR Programmet för fordonsvård och godshantering  
HRHOT Programmet för hotell, restaurang och bageri 
IAIND Individuella program 

Eksjö Gymnasiums förslag till programutbud för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola läsåret 2021/2022 har samma struktur som inför läsåret 
2020/2021.  

Beslutsunderlag  
Beslut BUB 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson, gymnasiechef, 2020-10-12. 
      

Utdrag:  
Barn- och utbildningssektorn 
Eksjö Gymnasium, gymnasiechef 
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Ks § 270 Verksamhetsplan 2020 - Förvaltningen 
Dnr KLK 2020/16 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 (Ks § 37) att godkänna sektorernas 
övergripande verksamhetsplaner. 

Syftet med policyn för Eksjö kommuns styrning och ledning är att säkerställa att 
kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om 
verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. 

Styrmodellen utgår från kommunens vision Alla är vi Eksjö kommun. Visionen är 
den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande 
för dess utveckling som helhet och vägledande i styrning och ledning.   

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas. 

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner, där respektive 
verksamhet anger vad de kan bidra med för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. Valda indikatorer i kommunprogrammet kan 
belysa måluppfyllelsen på flera effektmål. I verksamhets- och affärsplaner ska det 
också framgå definierat grunduppdrag och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget 
ska göras. 

Varje enhet/avdelning arbetar sedan utifrån sektorns och bolagens verksamhets- 
och affärsplan fram sin verksamhetsplan. För att få delaktighet är det önskvärt att 
arbetet med verksamhetsplanen sker tillsammans chef och medarbetare. Det är 
respektive enhetschef som beslutar om arbetsplatsens verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanerna ska anmälas till kommunstyrelsen för att förtroendevalda 
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ska kunna vara delaktiga i hela kedjan och se den röda tråden från 
kommunprogrammets effektmål till den enskilda arbetsplatsens aktiviteter.  

Uppföljning av effektmålen görs årligen av kommunstyrelsen som en samlad 
bedömning, och baseras bland annat på uppföljning av indikatorer, analyser av 
måluppfyllelse, uppföljning av styrdokument, omvärldsbevakning och effekter av 
olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av 
hur Eksjö kommun klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har.  

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Kommunledningskontorets fem avdelningar (Kansliavdelningen, HR-avdelningen, 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen, Kommunikationsavdelningen och 
Räddningstjänsten) har arbetat fram verksamhetsplaner på avdelningsnivå.  
 
Sociala sektorn har arbetat fram en verksamhetsplan på sektorsnivå. På 
funktionsnivå har sektorn tagit fram två verksamhetsplaner och på enhetsnivå 
finns 13 verksamhetsplaner. 
 
Barn- och utbildningssektorn har arbetat fram verksamhetsplaner på enhetsnivå. 
Respektive chef/rektor har en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde. 

Tillväxt- och utvecklingssektorn fyra avdelningar (Kulturavdelningen, 
Fritidsavdelningen, Vuxenutbildningsavdelningen och 
Näringslivsavdelningen) har arbetat fram verksamhetsplaner på 
avdelningsnivå. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall och Simon Lennermo 
Verksamhetsplan – Kansliavdelningen 
Verksamhetsplan – HR-avdelningen 
Verksamhetsplan – Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Verksamhetsplan – Kommunikationsavdelningen 
Verksamhetsplan – Räddningstjänsten 
Verksamhetsplan, Socialt stöd, Övergripande-enheten för stöd och återhämtning 
Verksamhetsplan, Omsorgen funktionsnedsättning, Övergripande-Personlig 
assistans  
Verksamhetsplan, Omsorgen funktionsnedsättning, Övergripande-Bostad med 
särskild service 
Verksamhetsplan, Omsorgen funktionsnedsättning, -Daglig verksamhet 
Verksamhetsplan, Biståndsenheten, Övergripande -Barn och unga, -Vuxen-
funktionsnedsättning/LSS, Biståndshandläggning äldreomsorg Verksamhetsplan, 
Socialt stöd, Övergripande-Behandlingsenheten 
Verksamhetsplan, Rekrytering och bemaningsenheten 
Verksamhetsplan, Hemsjukvård 
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Verksamhetsplan, Hemtjänst 
Verksamhetsplan, Måltidsenheten 
Verksamhetsplan, Särskilt boende 
Verksamhetsplan, Individ- och familjeomsorgen 
Verksamhetsplan, Vård och omsorg 
Verksamhetsplan – Galaxens förskolor och Hults förskola 
Verksamhetsplan – Förskolorna Eken, Stocksnäs och Äventyret 
Verksamhetsplan – Förskolorna Blåsippan och Kvarnarp 
Verksamhetsplan – Förskolan Kullalyckan, pedagogisk omsorg Delfinen,  
Korallen och Krokodilen. 
Verksamhetsplan – Förskolorna Baronen, Slottet, Sunnanäng, 
pedagogisk omsorg Värne 
Verksamhetsplan – Förskolorna Skogsgläntan, Getingen och Bullerbyn 
Verksamhetsplan – Norrtullskolan 
Verksamhetsplan – Linnéskolan 
Verksamhetsplan – Grevhagsskolan 
Verksamhetsplan – Prästängsskolan 
Verksamhetsplan – Hunsnässkolan 
Verksamhetsplan – Hult- och Höredaskolan 
Verksamhetsplan – Ingatorpsskolan 
Verksamhetsplan – Furulundsskolan 
Verksamhetsplan -  Måltidsenheten 
Verksamhetsplan – Campus i12 
Verksamhetsplan – Vux i12 
Verksamhetsplan – Kultur 
Verksamhetsplan – Fritid 
Verksamhetsplan – Näringsliv 
      

Utdrag:  
Sektorerna 
Kansliavdelningen
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Ks § 271 Öppning av restauranger på 
trygghetsboende 
Dnr KLK 2020/242 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet är anmält. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-03-24 att omgående på grund utav 
rådande läge, stänga restaurangerna för servering från 2020-03-25 på Snickaren, 
Bobinen och Tuvan, samt att socialchefen delegerades att öppna restaurangerna 
igen när läget så tillåter.  

Socialchef beslutade 2020-10-12 att öppna restaurangerna på kommunens 
trygghetsboende Snickaren, Tuvan och Bobinen, då situationen av Covid-19 
stabiliserats i kommunen, samtidigt som sektorn har tagit fram rutiner för att följa 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Matlådor kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängligt att köpa på 
respektive trygghetsboende, mellan klockan 12.30- 13.45. Brukare som inte själva 
kan hämta mat, kommer så kommer hemtjänsten att vara behjälpliga med att 
leverera ut matlådor, på respektive trygghetsboende.  
 
 

Beslutsunderlag  
Beslut SocB 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2020-10-13 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Enhetschef måltidsorganisationen
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Ks § 272 Socialnämndens delegationsordning - 
revidering 
Dnr KLK 2015/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ärendet återremitteras för att utreda hanteringen av delegation enligt LVU. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden har berett ett ärende gällande delegation av LVU, lagen om vård 
av unga. Socialnämnden föreslog nedan. 
 
Verksamhetsutvecklare Individ och familjeomsorgen (IFO) föreslår att ansökan 
om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och upphörande av 
utreseförbud enligt 31 c § LVU delegeras till socialberedningen.  
 
Vidare föreslås att beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, 
upphörande av tillfälligt utreseförbud 31 g § LVU och undantag från 
utreseförbudet enligt 31 i § LVU delegeras till socialberedningen. 
 
Enligt 31 d § LVU kan socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot 
som socialberedningen har förordnat besluta om tillfälligt utreseförbud i 
brådskande ärenden.  
 
I brådskande ärenden förslås att samma ledamöter som idag kan fatta 
ordförandebeslut om exempelvis omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
förordnas att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU.  
 
Verksamhetsutvecklare IFO föreslår också att beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 g § LVU delegeras till samma ledamöter som kan besluta 
om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU i de fall ärendet 
inte kan avvaktas till socialberedningen. sammanträde.  
 
Beslutsfattandet kommer genom detta förslag att följa samma ordning som 
beslutsfattandet gör idag vid omedelbart omhändertagande och ansökan om vård 
enligt LVU. 

Bakgrund 
Riksdagen har den 27 maj 2020 beslutat om en ny lagstiftning för att öka skyddet 
mot hedersrelaterad brottslighet. I brottsbalken införs nu ett nytt brott, 
barnäktenskapsbrott. I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
införs ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att 
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ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder 
mot att utfärda pass och dels skäl för att återkalla pass. Det blir straffbart att föra 
ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.  
 
Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen 
kompletteras med nya paragrafer. 

Delegering av socialnämndens beslut  
Ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt utreseförbud och beslut om 
tillfälligt undantag från ett reseförbud kan endast delegeras till en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden enligt 10 kap. 4 § 
socialtjänstlagen.  
 
Under kommunstyrelsens sammanträde diskuteras behovet av delegation och vad 
som är reglerat utifrån lagstiftningen. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Christer Ljung (L) att ärendet 
återremitteras för att utreda hanteringen av delegation enligt LVU. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Christer Ljungs (L) återremissyrkande mot att 
ärendet avgörs idag. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

 
Beslutsunderlag  
Beslut SocN 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist 2020-10-02 
Delegationsordning  
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Funktionschef IFO 
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Ks § 273 Väderskydd för anhöriga som vill träffa 
sina nära på exempelvis äldreboende - 
medborgarförslag 
Dnr KLK 2020/187 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att efter dialog med förslagsställaren notera att behovet av väderskydd ej längre 
föreligger då besök på särskilda boenden åter är möjligt, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att om restriktioner för besök på särskilda boenden 
åter skulle införas bör åtgärder vidtas för att möjliggöra besök på boendena. 

 

Ärendebeskrivning  
Tapio Sulasalmi, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-07-28 följande; 

Anhöriga till brukare som finns på bland annat Marieberg, och som vill träffa sina 
nära tillåts göra det utomhus. Dock finns det inte någon plats som är skyddad från 
sol o regn. Jämför med hur våra barn har det inom barnomsorgen. Våra äldre är 
sköra liksom våra små barn. Föreslår att kommunen initialt sätter upp tillfälliga 
väderskydd (till exempel partytält) snarast för att på sikt ta fram permanenta 
lösningar. 
 
Socialchef har varit i kontakt med förslagsställaren Tapio Sulasalmi som inte 
längre ansåg det aktuellt att tillfälligt sätta upp väderskydd då kommunen  
2020-10-01 hävt restriktionerna med besöksförbud på äldreboenden. 
 
Yrkande 
 
Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Annelie Hägg (C) att efter dialog 
med förslagsställaren notera att behovet av väderskydd ej längre föreligger då 
besök på särskilda boenden åter är möjligt, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att om restriktioner för besök på särskilda boenden 
åter skulle införas bör åtgärder vidtas för att möjliggöra besök på boendena. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens 
godkännande proposition på Annelie Häggs (C) tilläggsyrkande mot avslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 
Medborgarförslag från Tapio Sulasalmi 2020-07-28 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Förslagsställaren
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Ks § 274 Ge allmänheten fler möjligheter att ladda 
elbilar och laddhybrider inom Eksjö kommun - 
motion 
Dnr KLK 2020/119 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda utbyggnaden av laddinfrastruktur för 
omställning till elfordon samt hur denna utbyggnad kan genomföras, samt 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara motionen bifallen. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 § 209 att remittera rubricerad motion till 
samhällsbyggnadsberedningen med återredovisning till kommunfullmäktige senast 
2020-11-19. 
 
Miljöpartiet framför genom Lea Petersson och Eva Ekenberg, i rubricerad motion 
följande: Enligt miljofordon.se (en nationell informationstjänst om miljöfordon 
och bränslen) finns i Eksjö kommun tre platser för allmänheten med 
laddmöjligheter för elbil eller laddhybrid. Dessa platser är vid parkeringen på 
Coop, parkeringen vid Resecentrum samt vid Olsbergs Arena. Motionärerna 
framför att i jämförelse med övriga höglandskommuner ligger Eksjö i 
bottenskiktet när det gäller tillgängliga laddplatser för allmänheten.  
 
Motionärerna menar att om vi vill att Eksjö ska vara en hållbar kommun med ett 
hållbart transportsystem behövs goda förutsättningar för de som väljer att köra 
elbil/laddhybrid. Därför måste det säkerställas att det finns en väl fungerande 
infrastruktur med laddmöjligheter i hela kommunen.  Motionärerna hänvisar till 
Eksjö kommuns nya kommunprogram för den hållbara, nära och aktiva 
kommunen 2020-2023, där Eksjö kommun bland annat ska:  
- ha en robust och hållbar infrastruktur,  
- verka för en effektiv energianvändning och för en omställning till förnybar 
energi  
- upplevas som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i, och fler 
besöksanledningar ska utvecklas för att fler ska vilja besöka kommunen året om.  
 
Miljöpartiet anser därför att ännu fler laddmöjligheter tillgängliga för allmänhet 
och besökare, etableras på strategiska platser i kommunen. I samband med det vill 
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motionärerna också att en översyn görs vid vilka kommunala arbetsplatser, 
verksamheter och anläggningar som det kan vara lämpligt att placera ut 
laddstolpar tillgängliga för både allmänhet och personal; exempelvis vid skolor, 
idrottsanläggningar och äldreboenden. 

Miljöpartiet yrkar därför:  

- att ytterligare strategiska platser för laddstolpar /laddplatser utreds,  
- att förslag tas fram på vid vilka kommunala verksamheter det är lämpligt 

att placera ut laddstolpar/laddplatser samt  
- att fler laddmöjligheter etableras för att kunna ladda elbilar/laddhybrider 

för såväl invånare som besökare i hela vår avlånga kommun. 
 
Motionärerna lyfter ett aktuellt utvecklingsområde som Eksjö kommun idag inte 
har någon framförhållning för i planeringen. Åtgärdsförslagen syftar i enlighet 
med kommunprogrammets målsättning till en robust och hållbar infrastruktur.  

Den offentliga laddinfrastrukturen som finns tillgänglig i Eksjö kommun är idag 
helt koncentrerad till Eksjö stad. Möjligheten till att ladda sitt elfordon i övriga 
delar av kommunen förutsätter laddning i hemmiljö eller om arbetsgivaren 
erbjuder möjligheten. Våra gäster och turister har därför liten möjlighet om inte 
besöksmålet har förutsättningar som exempelvis Filmbyn i Mariannelund.  

Den infrastruktur som byggts ut i Eksjö stad har delvis finansierats via bidrag 
genom klimatklivet som inneburit 50 procent kostnadstäckning för investeringen. 
Sådana ansökningar bör prövas även för framtida investeringar.  

Samhällsbyggnadssektorns analys av behovet pekar på att Eksjö kommun har en 
viktig roll att spela för att i närtid täcka ett basbehov i några av kommunens orter. 
I takt med att räckvidden för elfordon ökar kommer hemmaladdningen vara den 
absolut vanligaste laddplatsen och därefter i anslutning till arbetsplatsen. De 
offentliga laddplatserna ska snarast ses som ett komplement för trygghet i 
systemet samt en förutsättning för att turister och besökare ska ha en rimlig chans 
att kunna använda elfordon i vår region.  

Eksjö kommun bör därmed bygga ut laddinfrastruktur i flera av kommunens orter 
med utgångspunkt i stråket utmed väg 40. Placering bör ske i närhet av 
centrummiljöer och busshållplatser då platserna även skulle kunna nyttjas som 
bytespunkter till kollektivtrafiken. 

För laddning finns olika typer av laddstationer. Normalladdare eller 
semisnabbladdare är de som finns i Eksjö stad idag. De laddar upp en standard el-
bil på cirka 3-4 timmar och är den vanligaste typen i stadsmiljöer idag. Det är den 
typ som troligtvis är lämplig att bygga ut i våra orter. Snabbladdstationer finns 
inga ännu men Eksjö kommun har ansökt hos klimatklivet om en 
snabbladdstation vid Abborraviksrondellen. Snabbladdstationer ställer betydligt 
högre krav på elinfrastrukturen runt om och är betydligt dyrare än normalladdare.  
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För Eksjö kommuns verksamhet finns idag laddmöjligheter på flera platser. Hur 
många laddplatser som behövs blir beroende på vilken omställningstakt fordonen 
har och vilken andel som är lämplig att ha i eldrift. Eksjö kommun verkar för att 
en biogasstation ska bli verklighet i Eksjö vid Abborraviksrondellen. Om det 
skulle bli verklighet finns starka incitament för Eksjö kommun att istället succesivt 
gå över till biogas för större delen av fordonsflottan som utgår från Eksjö stad. 
De fordon som utgår från kommunens övriga delar kan med fördel övergå till 
eldrift eller hybridvarianter för att så långt som möjligt minska klimatpåverkan 
från Eksjö kommuns egna transporter. 

Samhällsbyggnadssektorn föreslår i enlighet med motionen att fler platser utreds 
och att fler laddplatser byggs ut i kommunen. Den ekonomiska utgångspunkten 
bör vara att medel från befintlig investeringsram används vilken bedöms inrymma 
cirka ett projekt årligen. Ska utbyggnadstakten vara snabbare måste omfördelning 
eller tillägg inför 2022 eller senare övervägas. Respektive verksamhets möjlighet 
att nyttja biogas, el eller annat bränsleslag måste ytterligare utredas. 

Yrkande 
 
Bo-Kenneth Knutsson (C), Sebastian Hörlin (S), Markus Kyllenbeck (M) 
och Christer Ljung (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadsberedningens förslag till 
beslut. 

 

Beslutsunderlag  
Beslut SbB 2020-10-21 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-09-01 
Motion, 2020-03-31 
  
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadssektorn
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Ks § 275 Sjöängen - upprensning samt 
uppsättning av informationsskyltar, 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2020/229 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-04-22. 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, Eksjö, framför i medborgarförslag 2020-09-25 följande.  

Vid regementet I 12/Fo 17 fanns ett handövningsfält i Sjöängen vid Hunsnäsens 
strand. Området har använts och används fortfarande som en evenemangsplats 
för stora konserter och det kända Ryttarspelet.  

Området är bevuxet med lövträd, bland annat ekar. Nu håller Sjöängen på att växa 
igen och borde rensas upp från buskar och sly. Även de gamla stigarna och de 
små öppna platserna borde rensas upp.  

I området finns några hundlatriner, vilket är bra. Man kanske kunde sätta upp 
några fler och komplettera med papperskorgar på lämpliga ställen.  

I Sjöängen har 10 000-tals soldater övats och tränats på idrottsplatsen, lärt sig 
simma i Kallbadhuset, dansat på Dansbanan, skjutit sina första skott på 
Korthållsbanan med mera. 

Kenneth Jägsander föreslår att när området har rensats upp, nästa projekt startas 
upp, nämligen att i samverkan med I 12:s Kamratförening sätta upp passande 
informationsskyltar på några av de nämnda platserna.  

Samverkan torde gå ganska bra, då den förre kommundirektören numera är 
ordförande i Kamratföreningen. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Kenneth Jägsander 2020-09-25 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 276 Parkeringsdäck på Tullgatan - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2020/230 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-04-22. 

 

Ärendebeskrivning  
Tony Jansson framför i medborgarförslag 2020-09-28 följande. Under lång tid har 
det saknats parkeringsplatser och garage i centrala Eksjö. Fler planerade bostäder i 
centrum kommer ytterligare att öka behovet av dessa platser. Med det planerade 
boendet på nuvarande COOP parkeringsplats, kommer behovet att accentueras.  
 
Att bo i centrala Eksjö och hitta en säker nattparkering eller garage kräver sin man 
eller kvinna. För cirka 10 år sedan lämnade förslagsställaren ett förslag om att 
bygga ett parkeringsdäck på Tullgatan på nuvarande parkeringsplatsen mitt emot 
hotellannexet. Förslagsställaren bifogade då en skiss gjord av vår lokale konstnär 
Kyösti Turtiainen. 

Förslagsställaren tänker sig en byggnad som är lägre än hotellannexet, det vill säga 
två våningar ovan gjord, samt ett plan under markplan med garageplatser för de 
centralt boende. Närheten till resecentrum ser förslagsställaren som mycket 
positiv. 

Tony Jansson uppmanar politikerna att släppa prestigen nu och inse att bra förslag 
även kan komma från medborgarna. 

Ungefär samtidigt som förslagsställaren lade sitt förslag om parkeringsdäck för 10 
år sedan, föreslog han även en bilfri Södra Storgatan under lördagar i juni, juli och 
augusti. Nu verkar vi snart vara där. Det finns säkert många argument mot detta 
förslag, exempelvis att parkeringsavgifter måste införas på alla våra nuvarande 
gratis parkeringsplatser (kommunens planarkitekt Anna Josephsson) eller att 
infarten från öster försvåras. Förslagsställaren vill att ett parkeringsdäck byggs på 
Tullgatan. 
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Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Tony Jansson 2020-09-28 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 277 Upprätta en station för direktförmedling 
av användbara föremål på Återvinningscentralen - 
medborgarförslag - fördelning 
Dnr KLK 2020/238 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera redovisat medborgarförslag till samhällsbyggnadsberedningen med 
återredovisning till kommunfullmäktige senast 2021-04-22. 

Ärendebeskrivning  
Olle Löwgren framför i medborgarförslag 2020-10-10 följande.  
Under vecka 40 genomförde Naturskyddsföreningen i Eksjö en aktion på vår 
utmärkta Återvinningscentral (ÅVC). I den uppmanade de oss Eksjöbor att kasta 
bort mindre och ta till vara mer. En lysande idé, tyckte förslagsställaren, och 
berömde dem på Facebooks Eksjögrupp. Antalet "likes" blev häpnadsväckande 
och inlägget följdes senare av flera i samma anda.   
En mycket vanlig kommentar var att man borde ha ett system som medger att 
folk kan ta hand om sådant som andra har gjort sig av med, om de nu anser sig 
tvungna att göra det. Varje gång Olle Löwgren besöker ÅVC tänker han själv 
också så.   
Det som finns i form av flera second hand-butiker som sköter denna förmedling 
behöver kompletteras med något mera, så att säga direktverkande. Folk lämnar 
nämligen inte allt användbart på Eksjö Retro, utan kastar det som värdelösa sopor 
på ÅVC. Där skulle man kunna sortera ut detta och erbjuda till nya ägare.  Sådan 
verksamhet finns i flera andra kommuner, närmast i Aneby.   
Det kan nog anses vara helt belagt att vår överkonsumtion av jordens resurser är 
vad som nu allvarligt hotar att knäcka oss. Alla bidrag till en sann återvinning är 
nödvändiga i dag. Att använda grejer i stället för att elda upp eller skrota dem, 
måste rimligen anses vara det bästa valet.   
Olle Löwgrens förslag är därför att en station för direktförmedling av användbara 
föremål upprättas på ÅVC. Former och regelverk för verksamheten kan lätt 
utredas efter kontakt med andra kommuner som tillämpar detta. 
 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag från Olle Löwgren 2020-10-10 
      

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsberedningen
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Ks § 278 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att redovisade ärenden är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
BUS - grundskolans samverkansprotokoll 2020-09-24 
BUS - grundskolas samverkansprotokoll 2020-10-01 
BUS - centrala samverkansprotokoll 2020-09-10 
BUS centrala samverkansprotokoll 2020-10-15 
BUS - samverkansprotokoll förskola 2020-09-24 
BUS - samverkansprotokoll förskola  2020-10-01 
BUS -gymnasieskolans samverkansgrupp 2020-08-10 
BUS - gymnasieskolans samverkansgrupp 2020-09-24 
SbS - samverkansprotokoll 2020-09-21 
KLK - Samverkansprotokoll 2020-09-21 
TUS - samverkansprotokoll 2020-09-21 
SoC samverkansprotokoll 2020-10-06 
Aneby kommun KS 2020-10-12  § 185 
Protokoll - Höglandets överförmyndarnämnd 2020-09-16 
Inkommen skrivelse från eksjö Handel 2020-10-07 
Vd-information från näringslivschef Marie Brask - oktober 2020
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Ks § 279 Utskottsprotokoll, samt beslut fattade 
med stöd av delegation 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att protokoll från ledningsutskottets sammanträde samt att beslut fattade med 
stöd av delegation anmäls. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2020-10-20, samt att beslut fattade 
med stöd av delegation redovisas.  
----- 
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Ks § 280 Nämnd och beredningsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att nämnd- och beredningsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Socialberedningens protokoll 2020-10-21 
Socialnämndens protokoll 2020-10-21 
Tillväxt- och utvecklingsberedningens protokoll 2020-10-16 
Samhällsbyggnadsberedningens protokoll 2020-10-21 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-21 
Barn- och utbildningsberedningens protokoll 2020-10-21 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-10-21 

 

-----
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Ks § 281 Eksjö kommuns bolagsprotokoll 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att Eksjö kommuns bolagsprotokoll är anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö Energi AB protokoll 2020-05-25 
Eksjö Energi AB protokoll 2020-07-29 
Eksjö Energi AB protokoll 2020-08-27 
Eksjö Elnät AB protokoll 2020-05-25 
Eksjö Elnät AB protokoll 2020-08-27 
Eksjö Energi ELIT AB protokoll 2020-08-27 
Stridh och Son AB Protokoll 2020-05-25 
Stridh och Son protokoll 2020-06-22 
Eksjö Kommunfastigheter AB protokoll 2020-05-25 
Eksjö Kommunfastigheter AB protokoll 2020-06-22 
Eksjöbostäder AB protokoll 2020-05-25 
Eksjöbostäder protokoll 2020-06-22 
ESAB protokoll 2020-10-06 
AB Eksjö Industribyggnader protokoll 2020-06-16 
Skruven fastighetsbolag i Mariannelund AB protokoll 2020-06-16 
MA Industrifastigheter AB protokoll 2020-06-16 
eksjo.nu protokoll eksjö nu 2020-10-05 
 

-----
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Ks § 282 Covid-19 - information 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På grund av den kraftiga ökningen av personer som smittats av covid-19 skärps 
nu de allmänna råden i Jönköpings län. Beslutet gäller från och med idag den 3 
november till och med den 24 november 2020, men kan förlängas. Arbete pågår 
med att anpassa de kommunala verksamheterna utifrån de lokala allmänna råden. 

Under tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Region 
Jönköpings län att råden i vårt län skärps. 

Krisledningsstaben och koncernledningsgruppen arbetar just nu med att se över 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna anpassa de kommunala 
verksamheterna. Bland annat kommer tydliga råd kring distansarbete att tas fram. 
På torsdag den 5 november kommer Eksjö kommuns kommunstyrelse att hålla 
ett extrainsatt sammanträde för att fatta nödvändiga beslut. 

Senast torsdag kommer information att finnas tillgänglig om hur de nya lokala 
allmänna råden påverkar våra medarbetare och verksamheter i Eksjö kommun.  

Det står dock redan klart att: 

 Möten, utbildningar och konferenser i första hand ska genomföras digitalt. 
Möten, utbildningar och konferenser där du behöver förflytta dig och 
träffa andra fysiskt ska undvikas helt. Rent geografiskt spelar avståndet 
ingen roll. Se över din kalender och boka om redan inplanerade fysiska 
möten och konferenser till digitala, eller överväg att ställa in eller skjuta 
upp. 

 Alla verksamheter måste se över sin möblering i gemensamma utrymmen 
som till exempel fika- och lunchrum. Möblera om för att skapa mer 
utrymme och undvika trängsel. 

 Du ska fortsätta att stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna ofta och 
hålla avstånd till andra. 

             -----
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Ks § 283 Bron över Bruzaån i Mariannelund - 
information 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Under fredagen den 31 oktober gav en bro över Bruzaån i Mariannelund vika när 
en lastbil körde över den. Bron har anor från mitten utav 1700-talet. 

Eksjö Energi AB tillsammans med Samhällsbyggnadssektorn har för avsikt att 
bron i Mariannelund som gav vika ska repareras. Dialog kommer föras med 
sakkunnig broingenjör i närtid för att bedöma skadorna och därefter ta ställning 
till hur man kommer att gå vidare. 

 

 

----- 
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